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Regulamin  

 



   CzuwajFilm 

 
II Harcerski Festiwal Filmowy „CzuwajFilm” (w dalszej części nazywany "Festiwalem") 
złożony jest z internetowego Przeglądu Filmów Festiwalowych oraz gali rozdania 
nagród, która odbędzie się dnia 13.05.2016 r. w Domu Harcerza przy ul. Widnej 3 w 
Poznaniu. Celem Festiwalu jest przegląd i promocja krótkometrażowych filmów 
przygotowanych przez poznańskich harcerzy z drużyn starszoharcerskich i 
wędrowniczych. 
 
I. Postanowienia początkowe. 
1. Głównym Organizatorem Festiwalu (nazywanym dalej "Organizatorem") jest Zespół 
Programowy Hufca Poznań-Jeżyce. 
2. Biuro Festiwalu znajduje się w Domu Harcerza przy ul. Widnej 3 w Poznaniu. 
3. Festiwal jest objęty honorowym patronatem Komendy Hufca Poznań-Jeżyce. 
4. Festiwal jest przedsięwzięciem skierowanym do drużyn starszoharcerskich i 
wędrowniczych działających w ramach poznańskich hufców ZHP. 
5. Adres oficjalnej strony internetowej Festiwalu to: czuwajfilm.szczep7.pl . Na tej 
stronie pojawiać się będą wszelkie informacje dotyczące Festiwalu. 
6. Z Organizatorem skontaktować się można poprzez adres email: 
czuwajfilm@gmail.com . 
 
II. Zgłoszenia. 
1. W Festiwalu biorą udział zgłoszone w dwóch klasyfikacjach (Harcerze Starsi i 
Wędrownicy) patrole złożone odpowiednio z harcerzy starszych i wędrowników. 
2. Każdy patrol przygotowuje na Festiwal jeden film krótkometrażowy 
3. Patrol musi liczyć od 4 do 8 osób i powinien skupiać osoby stanowiące główną grupę 
roboczą pracującą nad filmem. 
4. W filmie mogą wystąpić osoby nie będące członkami zgłoszonego patrolu. Takie osoby 
nie będą jednak uwzględniane przy przyznawaniu nagród w kategorii "Najlepszy Aktor". 
5. Zgłoszenia należy dokonywać poprzez formularz zgłoszeniowy, umieszczony na 
oficjalnej stronie Festiwalu (czuwajfilm.szczep7.pl) . 
6. Aby zgłoszenie zostało uznane za pełne, należy uiścić wpisowe w wysokości 30 zł od 
patrolu. Wpisowe należy wpłacać na konto Hufca Poznań-Jeżyce, zgodnie z wytycznymi 
zamieszczonymi na oficjalnej stronie internetowej Festiwalu. 
7. Termin dokonywania zgłoszeń i wpłat to 31 stycznia 2016 roku. 
8. Zgłoszenie się patrolu do udziału w Festiwalu oznacza automatyczną akceptację 
niniejszego regulaminu. 
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9. Do 14 kwietnia 2016 r. istnieje możliwość zrezygnowania z udziału w Festiwalu i 
zwrotu wpisowego. Po tym terminie wpisowe nie będzie zwracane. 
 
III. Sprawy organizacyjne. 
1. Festiwal składa się z dwóch części: odbywającego się w dniach 23 kwietnia - 8 maja 
2016 r. internetowego Przeglądu Filmów Festiwalowych oraz gali rozdania "Złotych 
Masek", która odbędzie się 13 maja 2016 r. w Domu Harcerza przy ul. Widnej 3 w 
Poznaniu. 
2. Podczas Przeglądu Filmów Festiwalowych na oficjalnej stronie Festiwalu 
upublicznione zostaną wszystkie filmy zgłoszone do Festiwalu. 
3. Na gali rozdania nagród wyświetlone zostaną w całości zwycięskie filmy. 
Wyświetlenie pozostałych zgłoszonych filmów będzie zależało od ich liczby. Organizator 
nie gwarantuje wyświetlenia w całości wszystkich zgłoszonych filmów podczas gali. 
4. Każdy patrol zgłoszony do Festiwalu zobowiązany jest złożyć w Biurze Festiwalu film 
na podpisanej nazwą patrolu płycie DVD wraz z dodatkową kartą informacyjną, w 
nieprzekraczalnym terminie do 14 kwietnia 2016 r., do godz. 18:33. Karta informacyjna 
powinna zawierać następujące informacje: 
a) nazwę patrolu zgłaszającego film 
b) tytuł filmu 
c) imię i nazwisko osoby odpowiadającej za reżyserię filmu (Szefa Patrolu) 
d) imię i nazwisko osoby (osób) odpowiadającej za scenariusz filmu, będącej członkiem 
patrolu 
e) imię i nazwisko osoby (osób) odpowiadającej za montaż filmu, będącej członkiem 
patrolu 
f) imiona i nazwiska wszystkich osób występujących w filmie (wraz z przypisanymi im 
rolami) 
g) listę źródeł wykorzystanych w filmie, zgodną z punktem IV.2. niniejszego regulaminu. 
5. Filmy można składać w Biurze Festiwalu w godzinach urzędowania Komendy Hufca 
Poznań-Jeżyce, po wcześniejszej konsultacji z Organizatorem. 
6. Organizator nie zwraca otrzymanych kopii przeglądowych DVD. 
7. Zgłoszone filmy stają do konkursu w następujących kategoriach: 
a) Najlepszy Aktor 
b) Najlepsza Aktorka 
c) Najlepszy Scenariusz 
d) Najlepszy Montaż 
e) Najlepszy Film (główna kategoria) 
8. W każdej kategorii obowiązuje osobna klasyfikacja starszoharcerska oraz osobna 
klasyfikacja wędrownicza. 
9. Zgłoszone filmy oceniane są przez powołane przez Organizatora, możliwie 
bezstronne, trzyosobowe Jury. 
10. Nie przewiduje się możliwości odwołań od decyzji Jury. 
 
IV. Wymogi regulaminowe  
1. Strona merytoryczna filmu. 
a) Tematyka zgłaszanego filmu jest dowolna, z zastrzeżeniami wymienionymi w 
kolejnych podpunktach. 
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b) W filmie, z ust jednego z bohaterów lub narratora, logicznie spójne z całością 
scenariusza, muszą paść następujące zdania (wyrażenia): 
- "oczy bez spojrzenia" 
- "uwolnić się od lat" 
- "czuła się źle, bardzo źle"  
- "powiedz, czy nie siedzą tam za długo" 
- "zapamiętaj ten ból, to cierpienie" 
- "na koniec nie będzie już żadnej różnicy między nią a bestią" 
c) Scenariusze autorskie będą oceniane preferencyjnie względem scenariuszy będących 
adaptacją istniejących tekstów kultury. 
d) Film ma być kręcony w duchu Prawa Harcerskiego. Oznacza to, że nie może on 
zawierać w szczególności: 
- wulgaryzmów (dopuszczalne w formie ocenzurowanej) 
- scen promujących używki i uzależnienia 
- scen o charakterze niedwuznacznie erotycznym lub pornograficznym 
- scen przedstawiających wyjątkowo brutalne akty przemocy 
Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji filmu pod wyżej wymienionymi 
kątami. 
e) Film (w klasyfikacji starszoharcerskiej) powinien być przygotowywany przez 
harcerki starsze i harcerzy starszych. Rola instruktorów i innych członków kadry 
powinna ograniczać się do działań wspierających, motywacyjnych i ewentualnych, 
możliwie epizodycznych występów w filmach (nie będą oni uwzględniani w kategoriach 
"Najlepsza Aktorka" i "Najlepszy Aktor"). Czynny udział instruktorów i innych członków 
kadry w pracach nad reżyserią, scenariuszem czy montażem filmów byłby wypaczeniem 
idei Festiwalu i w związku z tym jest zdecydowanie niewskazany. Organizator odwołuje 
się w tym miejscu do harcerskiej uczciwości i instruktorskich sumień członków kadr 
poszczególnych drużyn. Powyższe obostrzenie nie dotyczy patroli wędrowniczych. 
f) Film powinien być w miarę możliwości realizowany obok i ponad, a nie w ramach 
standardowej aktywności harcerskiej poszczególnych drużyn. Intencją Organizatora nie 
jest zmuszanie instruktorów do zmiany planów pracy tak, aby kosztem zaplanowanych 
już wcześniej przedsięwzięć znalazł się w nich czas na tworzenie filmu na Festiwal. 
 
2. Strona techniczna filmu. 
a) Zgłaszany film musi zostać dostarczony Organizatorowi w sposób określony w 
punkcie III.4., na płycie DVD, w formatach *.wmv oraz *.avi . 
b) Nazwą płyty DVD zawierającej zgłoszony film powinna być nazwa patrolu go 
zgłaszającego, a nazwą obydwu plików - tytuł filmu. 
c) Do filmu, w formie pisemnej oraz dodatkowo w pliku w formacie *.pdf umieszczonym 
na płycie DVD ze zgłoszonym filmem, musi zostać dołączona karta informacyjna. Ma ona 
zawierać informacje wyszczególnione w punkcie III.4., w szczególności listę źródeł, 
opisaną dokładniej w punkcie IV.2.e-f. 
d) Film powinien trwać nie krócej niż 5 minut i nie dłużej niż 15 minut (wliczając w to 
napisy). 
e) Dopuszczalne jest wykorzystanie w filmie muzyki, do której twórcy filmu nie 
posiadają praw autorskich. Każdy taki wykorzystany utwór należy umieścić na liście 
źródeł, podając jego tytuł i wykonawcę. 
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f) Dopuszczalne jest wykorzystanie w filmie fragmentów innych filmów, do których 
twórcy nie posiadają praw autorskich, pod następującymi warunkami: 
- każdy film, którego fragment został wykorzystany, należy umieścić na liście źródeł, 
podając jego tytuł, reżysera oraz rok produkcji 
- długość jednego wykorzystanego fragmentu nie może przekraczać 30 sekund 
- wszystkie użyte w filmie fragmenty innych filmów nie mogą w sumie przekraczać 10% 
czasu trwania całego filmu (wliczając w to napisy). 
g) Film powinien zawierać napisy (obojętnym jest, czy pojawią się one na początku 
filmu, na jego końcu czy też zostaną podzielone pomiędzy początek i koniec), w których 
ujęte zostaną informacje opisane w punkcie III.4.a-g. 
 
3. W wypadku rażącego naruszenia przez zgłoszony film punktów IV.1-2. niniejszego 
regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia takiego filmu do 
Festiwalu. 
 
V. Nagrody regulaminowe. 
1. Nagrodami regulaminowymi Festiwalu są "Złote Maski". 
2. Zwycięzca w każdej z kategorii wymienionych w punkcie III.7.a-e. otrzymuje "Złotą 
Maskę" w danej kategorii. 
3. "Złote Maski" przyznawane są osobno w klasyfikacji starszoharcerskiej i osobno w 
klasyfikacji wędrowniczej. 
4. "Złote Maski" zostaną wręczone podczas festiwalowej gali, 13 maja 2015 r. w Domu 
Harcerza przy ul. Widnej 3 w Poznaniu. 
5. "Złote Maski" mogą być przyznane jedynie członkom zgłoszonych do Festiwalu 
patroli. 
6. Dla zwycięzcy w kategorii "Najlepszy Film" Organizator przewiduje dodatkową 
nagrodę specjalną. 
7. Oprócz nagród w kategoriach wymienionych w punkcie III.7.a-e. podczas festiwalowej 
gali w obydwu klasyfikacjach przyznane zostaną "Nagrody Publiczności". 
8. "Nagrodę Publiczności" otrzyma film wskazany w internetowym głosowaniu 
odbywającym się w czasie trwania Przeglądu Filmów Festiwalowych. 
 
VI. Pokazy i promocja. 
1. Wszystkie zgłoszone do Festiwalu filmy (o ile rażąco nie naruszą punktów IV.1-2. 
niniejszego regulaminu) zostaną w sposób niekomercyjny upublicznione na oficjalnej 
stronie Festiwalu w ramach Przeglądu Filmów Festiwalowych. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do niekomercyjnego wykorzystywania całości 
bądź części wszystkich zgłoszonych filmów dla celów promocji Festiwalu i jego 
ewentualnych przyszłych edycji. 
3. Podczas gali rozdania "Złotych Masek" Organizator gwarantuje wyświetlenie w 
całości zwycięskich filmów w kategorii "Najlepszy Film" w obydwu klasyfikacjach. 
Pozostałe filmy (lub ich fragmenty) będą wyświetlane w miarę możliwości czasowych i 
w zależności od liczby zgłoszonych filmów. 
 
VII. Postanowienia końcowe. 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania korekt w niniejszym regulaminie.  
2. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 


